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1.   OBJETIVO 

Orientar o processo de atendimento telefônico, recepção de cliente e registros de atendimento. 

 

2.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  

Não há  

 

3.  PROCEDIMENTO 

 

 

Etapa Descrição da Atividade Responsável 

Atendimento 
Telefônico 

 
1.   As chamadas devem ser atendidas em média no segundo toque, com a 
seguinte frase: Sinat / (nome da pessoa) / bom dia, boa tarde ou boa noite; 
 
2.  Deve-se ouvir a solicitação do cliente procurando sanar as dúvidas, 

perguntando antes o nome da pessoa e da empresa e telefone de 
contato; transferir a ligação para o setor responsável quando 
necessário, informando ao cliente qual o setor que vai atendê-lo; 
 

3.  Caso o ramal solicitado estiver ocupado perguntar se o cliente quer 
aguardar ou deve ser anotado recado e transmitido posteriormente ao 
responsável. Nunca deve-se pedir para o cliente retornar a ligação.  

 
4.  Quando uma pessoa estiver indisponível, anotar o recado e transmiti-lo 

à pessoa solicitada. 
 

5.  Evitar se ausentar da recepção e sempre que se ausentar levar o 
aparelho sem fio para puxar a ligação (*57) ou pedir para algum 
colaborador atender a ligação. 

 

Recepcionista  

Recepção de 
Clientes 

A recepção de clientes na sede da entidade deve ser cordial e simpática. O 
Recepcionista deve ouvir a solicitação do cliente, encaminhá-lo até o setor 
e indicar a pessoa responsável. Oferecer sempre água e café. 

Recepcionista 

Registro do 
atendimento  

 
Verificada a necessidade do cliente, atendido pelo telefone ou 
pessoalmente, abrir consulta no Sistema TCS SAC/Geração (colocar todas 
as informações inerentes ao atendimento) 

Recepcionista 

 
 

Recepção 
de Fax Símile 

 
Antes de receber um fax confirmar o nome e telefone do local de origem e 
após o recebimento deve-se conferir a impressão do mesmo. Caso haja 
problemas de visualização, deve-se retornar a ligação para o emitente e 
solicitar o reenvio.  Após o correto recebimento deve-se avisar o 
destinatário da chegada do fax. 
 

 
 
Recepcionista 
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4.  FORMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS  
 Não há. 

 

5.  CONTROLE DE REGISTROS 
 

Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Te mpo de 

Retenção 

Descarte 

 

SAC/Geração 

 

Sistema TCS 

 

Eletrônico 

Acesso 

Livre 

 

TCS 

SAC/Manutenção 

 

Permanente 

 

- 

 

Atendimento 
encaminhado 

 
O responsável para quem o atendimento for encaminhado atenderá o 
cliente de acordo com sua necessidade. Se houver consulta já aberta 
pela Recepcionista, efetuar o registro do atendimento, se não houver, 
abrir a consulta e registrar o atendimento efetuado. 
 

Atendente 
Responsável 

Fechamento da 
Consulta 

 
Se o atendimento não puder ser concluído de imediato, a consulta 
permanecerá em aberto, entretanto, nenhuma consulta poderá ficar 
aberta por mais de 30 dias. 
 
 
 

Atendente 
Responsável 

Horário de 
almoço e término 

do expediente 

No horário de almoço e no término do expediente, antes de sair 
verificar se alguém precisará do serviço da Recepcionista, (Presidente 
ou Gerência). Quando for sair para o almoço colocar telefone na 
mensagem (*4431994), para desativar a mensagem digitar (#4431994). 
Ao final do expediente colocar a mensagem no módulo noturno 
(*4431994) 

Recepcionista 


